
sobre temes inclosos en l�ordre del dia.

Article 11
El Ple

1. El Ple pot aprovar les normes de funcionament intern del Consell, adap-
tades, en tot cas, al que disposa el present Decret.

2. El Ple del Consell de Salut de les Illes Balears s�ha de reunir, com a
mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. Així mateix, es pot reunir en
sessió extraordinària per decisió del president o quan ho sol·liciti la meitat més
un dels seus membres. En aquest darrer cas, el president ha de convocar la ses-
sió extraordinària dins de les quaranta-vuit hores següents a la recepció de la
petició.

Article 12
Acords i actes del Consell

1. Els acords del Consell de Salut de les Illes Balears han de ser adoptats
per majoria simple de vots. En cas d�empat el president té el vot de qualitat.

2. De cada sessió que faci el Consell se n�ha d�estendre acta per part del
secretari, que ha d�especificar necessàriament els assistents, l�ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies del lloc i el temps en què s�ha realitzat, els punts prin-
cipals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. L�acta del
Consell  pot ser aprovada a continuació d�haver-se realitzat aquest i, en el seu
defecte, dins del termini de quinze dies, pel president i dos membres del Consell
designats per majoria d�entre els assistents a la reunió, prèvia remissió d�aques-
ta a tots els membres del Consell. En cada acta ha de figurar, a sol·licitud dels
respectius membres del Consell, el vot contrari de l�acord adoptat, la seva abs-
tenció i els motius que la justifiquen, o el sentit del seu vot favorable.

3. No obstant això, podrà el secretari emetre certificació sobre els acords
específics que s�hagin adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l�ac-
ta. En les certificacions d�acords adoptats emeses amb anterioritat a l�aprovació
de l�acta es farà constar expressament aquesta circumstància.

Disposició addicional
Mitjans materials i humans

La conselleria competent en matèria de sanitat ha de procurar els mitjans
humans i materials necessaris per al funcionament del Consell de Salut de les
Illes Balears. Els membres del Consell de Salut de les Illes Balears tenen dret a
percebre les indemnitzacions que preveu el Decret 54/2002, de 12 d�abril, pel
qual es regulen les indemnitzacions per raó del Servei del Personal al servei de
l�Administració autonòmica de les Illes Balears.

Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament

Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per
dictar totes les normes que siguin necessàries en ordre al desenvolupament i l�e-
xecució del present Decret.

Disposició final segona
Entrada en vigor

El present Decret entra en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de maig  de 2004 

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

La consellera de Salut i Consum
Aina M. Castillo i Ferrer

� o �

3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 9361

Resolució del conseller de Medi Ambient, per la qual es cita a ter-
mini a les persones interessades en el recurs contenciós admi-
nistratiu, actuacions 193/2004, seguides pels tràmits del procedi-
ment ordinari davant la Sala del Contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Atès que el Sr. Miquel Socias Rosselló, procurador dels Tribunals, ha
interposat recurs contenciós administratiu en nom i representació del Sr.
Francesc Lillo Colomar i de la Sra. Catalina Massuti Jaume contra l�Ordre del
conseller de Medi Ambient d�1 de desembre de 2003 sobre la relació de fun-
cions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Medi
Ambient.

D�acord amb allò que estableix l�article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb
l�article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener;

Per tot això, 

RESOLC

1.Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
núm. 193/2004, que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears,
per tal que puguin comparèixer en qualitat de demandades i personar-se davant
aquesta Sala en el termini de nou dies des de la publicació d�aquesta Resolució.

2.Comunicar a les persones interessades que si es personés fora del ter-
mini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s�hagi de retro-
treure ni interrompre el curs del procediment , i que si no s�hi personen oportu-
nament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessa-
ri fer-los cap notificació.

Palma, 20 de maig de 2004

El conseller,
Per delegació del conseller de Medi Ambient

Resolució de 16 de març de 2004 (BOIB núm. 56, de 24-04-04)
El secretari general

Miquel M. Ramis d�Ayreflor Catany

� o �

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 8993

Resolució de la directora general de Treball i Salut Laboral de
data 06-05-2004, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu
laboral de l�empresa �Perlas Orquídea, SA�

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Referència:
Secció d�Ordenació Laboral.
(Convenis col·lectius)
Expedient: 117 (Llibre 3, assentaments 5 i 6)
Codi del conveni: 0700372.-

La representació legal empresarial i la dels treballadors de l�empresa
�Perlas Orquídea, SA� (Carretera Palma-Artà, Km. 30, de Montuïri-Mallorca),
han subscrit el seu Conveni Col·lectiu, i n�he vist l�expedient, i d�acord amb
l�art. 90.3 de l�Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de
maig, i l�art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

R E S O L C:

1.- Inscriure�l al Llibre de registre de convenis col·lectius de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral, dipositar-lo-hi, i que se n�informi a la comis-
sió negociadora.

2.- Publicar aquesta resolució, i el conveni esmentat, en el BOIB.

Palma, 6 de maig de 2004 

La directora general de Treball i Salut Laboral.
Margalida G. Pizà Ginard

(veure l�anex en la versió en castellà) 

� o �

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7667

Resolució de dia  23 d�abril de 2004, de la consellera de Salut i
Consum, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per
a la investigació científica en matèria sanitària per a l'exercici
2004.

La Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, regula el règim jurídic que
ha de regir la concessió de les subvencions en l�àmbit de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, en compliment de la qual es dictà l�Ordre de la
Consellera de Salut i Consum de dia 11 de desembre de 2003 (BOIB núm. 175
de 20 desembre), que estableix les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions en matèria de sanitat.

L�article 4 de l�esmentada Ordre diu que les convocatòries corresponents
s�aprovaran per Resolució dictada pel titular de la Conselleria competent en
matèria de salut i consum, la qual s�ha de publicar en el BOIB, i ha d�assenya-
lar la quantia de la disponibilitat pressupostària  màxima amb la qual es comp-
ta per atendre les sol·licituds de cada convocatòria, sense que això  signifiqui
que s�hagi de distribuir necessàriament la totalitat de l�import entre les sol·lici-
tuds presentades. Aquesta quantia pot ser augmentada en qualsevol moment si
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ho considera necessari la persona titular de la Conselleria de Salut i Consum,
motivació prèvia.

En els pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum per a l�exercici
2004 hi ha reservada la partida pressupostària 18501413A01.48000.00, corres-
ponent a la Direcció General d'Avaluació i Acreditació, prevista per a la convo-
catòria de subvencions.

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació ha autoritzat la possibilitat
de realitzar  bestretes de pagament de les subvencions.

La Conselleria de Salut i Consum té entre els seus objectius prioritaris
impulsar i coordinar la investigació en l�àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Així l�article 33 de la Llei 5/2003, de 4 d�abril, de salut de les Illes
Balears, disposa que l�administració sanitària ha de promoure la investigació
científica, per tal d�aportar coneixements que permetin la millora de la salut de
la població.

La investigació és un factor estratègic en el desenvolupament de la sani-
tat, que contribueix a millorar la qualitat de les prestacions i augmentar el bene-
fici en la població.

En conseqüència, i en compliment del que estableix l'Ordre de dia 11 de
desembre de 2003, es procedeix a la convocatòria de subvencions per a l'exer-
cici 2004, per a la investigació científica en matèria sanitària, la competència de
la qual està atribuïda a la Conselleria de Salut i Consum.

Per això, i fent ús de les facultats que m'han estat conferides dict la
següent

RESOLUCIÓ

Article 1
S'aprova la convocatòria de subvencions per a la investigació científica en

matèria sanitària, per a l'exercici  2004, la competència de la qual ha estat atri-
buïda  a la Conselleria de Salut i Consum.

Article 2
Es destina en aquesta convocatòria un import màxim de 78.000,00 euros

imputables a  la partida pressupostària 18501413A01.48000.00 de la Direcció
General d'Avaluació i Acreditació, dels quals 39.000,00 seran pagadors amb
càrrec al pressupost de l�any 2004 i 39.000,00 amb càrrec al pressupost de l�any
2005.

Article 3
La convocatòria i la consegüent  concessió de subvencions s�ha de regir

per les següents bases:

Primera.- Convocatòria.
El règim de concessió de subvencions durant l'exercici 2004 per a la

investigació científica en matèria sanitària en l�àmbit de les  Illes Balears s�ha
de regir pel que disposa l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de dia 11 de
desembre de 2003, i per la present Resolució.

Segona.- Activitats subvencionades.
La línia d�ajuts d�aquesta convocatòria ho és per tal de finançar les

següents activitats:
1. Projectes d�investigació en matèries relacionades en la salut.
2. El suport i la promoció d�actes científics que s�han de desenvolupar a

les Illes Balears i que tenen per objecte l�intercanvi de coneixements i expe-
riències en les àrees de la política sanitària, la gestió sanitària i les diferents dis-
ciplines de les ciències de la salut.

3. Línies o projectes de recerca, de manera especial aquelles que tenen
relació amb els problemes de salut més prevalents a la nostra comunitat, i espe-
cíficament, ajuts per a tesis doctorals.

4. Projectes d�estudi sobre les malalties poc prevalents com la fibromiàl-
gia, esquizofrènia, porfíries, etc.

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria s�han de destinar a cobrir les
següents despeses, sempre que estiguin directament relacionades amb l�efectiva
realització de l�activitat:

a) Despeses de personal degudes a la imputació de costos de personal, aliè
a l�equip d�investigació i a la plantilla dels organismes en els quals els investi-
gadors estiguin integrats, sempre que sigui necessari per a la realització de l�ac-
tivitat. 

b) Despeses corresponents a material fungible.
c) Despeses corresponents a viatges i dietes.
d) Altres despeses complementàries relacionades en l�execució de l�acti-

vitat.

Tercera.- Destinataris.
1. Poden sol·licitar les subvencions totes les persones físiques o jurídiques

sense finalitat de lucre, i ens públics, amb domicili social radicat a les Illes
Balears, per dur a terme les activitats relacionades en la base segona d�aquesta
convocatòria en l'àmbit geogràfic de les Illes Balears.

2. El projectes d�investigació es poden realitzar individualment o en
equip. En el cas que es realitzin en equip, els seus integrants designaran la per-
sona que es faci responsable del compliment de les obligacions establertes en
aquesta Resolució.

Quarta.- Quantia màxima.
La quantia màxima de les subvencions que s'atorguen per a l'exercici de

2004 no pot ser superior a la quantitat de 78.000,00 euros, 39.000,00 d�ells
pagadors amb càrrec a l�exercici de 2004 i 39.000,00 amb càrrec a l�exercici de
2005, imputables a la següent partida pressupostària de la Direcció General
d'Avaluació i Acreditació:

Partida 18501413A01.48000.00                                        78.000,00 euros.

Cinquena.- Criteris objectius de preferència.
En cas que l'import de les peticions fos superior a la quantitat màxima

anteriorment esmentada, s�ha de distribuir aquesta en funció de l�aplicació dels
següents criteris:

a) L'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa activitat es puntua de 0 a 5
punts.

b) El grau de compliment d'altres activitats subvencionades per la
Conselleria anteriorment, es puntua de 0 a 5 punts.

c) El nombre de persones beneficiades per la subvenció, es puntua de 0 a
10 punts.

I específicament:
a) Promoció de nous investigadors, es puntua de 0 a 20 punts.
b) Adequació entre l�objecte de la investigació i les prioritats del Pla de

salut de les Illes Balears, que es puntua de 0 a 20 punts, i aquestes prioritats són
les següents:

1. Problemes de salut.
2. Intervencions relacionades amb els estils de vida, el medi ambient i els

serveis sanitaris.
3. Intervencions sobre grups d�edat prioritaris.
4. Intervencions de suport al Sistema Sanitari.
c) Malalties rares, poc conegudes des del punt de vista científic i fàrmacs

òrfens, es puntua de 0 a 10 punts.
d) Qualitat i interès científic del projecte, objectius, metodologia etc., es

puntua de 0 a 10 punts.
e) Adequació del pressupost als objectius del programa, es puntua de 0 a

10 punts.
f) Viabilitat de la proposta en funció de la capacitat del grup investigador

i de l�adequació temporal que es puntua de 0 a 10 punts i atenent concretament
a:

1. Qualitat científica de l�investigador principal, coordinador del projecte
i de la resta de l�equip investigador.  Es puntua de 0 a 5 punts.

2. Adequació del grau de coordinació de l�equip al treball a realitzar. Es
puntua de 0 a 5 punts.

Sisena.- Finançament de l�activitat.
1. Les activitats subvencionades es qualifiquen en funció dels següents

graus d'interès: màxim, mitjà, mínim o nul, d'acord amb la puntuació que s'hagi
assignat al projecte segons l'establert a la base cinquena d'aquesta convocatòria.

2. L'import de cada subvenció concedida pot finançar totalment o parcial-
ment l'activitat a la qual va destinada:

a) Si el projecte és qualificat com d�interès màxim el beneficiari pot rebre
el total de l�ajuda sol·licitada, per la qual cosa ha d'haver obtingut una puntua-
ció de 75 a 100 punts.

b) Si el projecte es qualificat d�interès mitja el beneficiari pot rebre fins a
la meitat de la quantitat sol·licitada, si ha d�obtenir una puntuació de 25 a 75
punts.

c)Si el projecte es qualificat d�interès mínim el beneficiari pot rebre un
ajut no superior al 10% de la quantitat sol·licitada, a criteri de l�òrgan que ha de
resoldre, informe favorable previ de l�instructor i, de la Comissió Avaluadora, si
ha obtingut una puntuació d'10 a 25 punts

d)Les activitats declarades d�interès nul no rebran cap ajuda, que són
aquelles que no arriben a 10 punts.

3. En el supòsit de subvenció parcial, la resta de la despesa es pot finan-
çar amb subvencions d'altres ens públics o privats. Encara que, en cap cas la
subvenció atorgada per la Conselleria de Salut i Consum, sumada a les subven-
cions d'altres ens públics o privats, no pot suposar un finançament superior al
cost total de l'activitat a la qual es destinen.

Setena.- Sol·licitud i documentació.
Per a la petició de subvencions, els interessats han de presentar sol·licitud

a la qual hi hauran d'adjuntar la següent documentació:
a) DNI, NIF o targeta d�identificació fiscal del sol·licitant i dels seus

representants legals.
b) Document constitutiu de l�entitat i estatuts socials degudament inscrits

en el registre corresponent, així com acreditació de la representació amb la qual
actua el firmant de la sol·licitud.

c) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i sub-
vencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada,
relacionada amb la sol·licitud presentada (annex 2).

d) Declaració jurada de no tenir cap causa d�incompatibilitat segons la
legislació vigent per rebre la subvenció (annex 1).

e) Declaració jurada del sol·licitant d�estar al corrent de les seves obliga-
cions tributàries, i amb la Seguretat Social (annex 1).

f) Memòria explicativa de l�activitat a realitzar, amb indicació del pressu-
post d�aquesta, detall d�ingressos i despeses previstes, antecedents, descripció
de la inversió i, en el seu cas, els objectius i els mitjans humans i materials
necessaris per a la seva execució.

g) Certificat d�existència  de compte bancari la titularitat del qual recaigui
en el beneficiari de la subvenció.

h) Si la subvenció se sol·licita per a la realització d�activitats inversores,
la Conselleria pot exigir la documentació que consideri necessària per assegurar
la bona finalitat de l�ajuda.
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i) S�ha de presentar un resum del pressupost total de l�exercici en el qual
s�ha de cursar la petició, i queden exclosos de presentar-lo als ens públics.

En el supòsit que, amb ocasió de la tramitació d�altres expedients en
aquesta Conselleria, ja s�hagin presentat alguns dels documents abans esmen-
tats, no és necessari aportar-los de nou, és suficient que el sol·licitant citi l�ex-
pedient en el qual consti el document. No obstant això, l�acreditació de facultats
ha d�estar vigent en el moment de la sol·licitud.

Vuitena.- Termini per a la presentació de les sol·licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l�en-

demà d�haver-se publicat la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Novena.- Iniciació i instrucció del procediment.
1. L�òrgan competent per a la iniciació del procediment és el secretari

general de la Conselleria de Salut i Consum. 

2. La Unitat de Gestió Econòmica de la Conselleria de Salut i Consum és
l�òrgan competent per a la instrucció dels procediments que es trameten a l�em-
para d�aquesta disposició, i ha de realitzar d�ofici totes les actuacions que esti-
mi necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les
dades, en virtut de les quals s�ha de pronunciar la resolució de concessió.

Desena.- Comissió Avaluadora.
1. La Comissió Avaluadora està composta pel secretari general de la

Conselleria de Salut i Consum, i actuen com a vocals el director general
d�Avaluació i Acreditació, dos tècnics de la seva Direcció General, designats per
aquest, i dos tècnics  de la Secretaria General, designats per la presidenta, un
dels quals ha d�actuar com a secretari.

2. Completat l'expedient i evacuat l'informe motivat  per la Comissió
Avaluadora, previst a l'article 9.2 de l'Ordre de dia 11 de desembre 2003, l�òr-
gan instructor ha d�elevar a la consellera de Salut i Consum la proposta de con-
cessió o denegació, si n'és el cas, de la subvenció sol·licitada, amb indicació en
el primer cas de la quantia de subvenció que es proposa.

Onzena.- Resolució dels expedients.
És competència de la consellera de Salut i Consum la resolució de con-

cessió o denegació de la subvenció. De no recaure resolució expressa en el ter-
mini de 6 mesos, les sol·licituds s'entendran desestimades.

Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris.
La concessió de la subvenció du aparellada l'obligació de part del sol·lici-

tant de fer-ne constar la concessió en totes les publicacions, material imprès i
publicitat de les activitats subvencionades, així com la presentació d'una memò-
ria d'activitats desenvolupades  per a la seva avaluació per part la Conselleria de
Salut i Consum.

També el beneficiari queda subjecte a les següents obligacions:
a) Acreditar davant la Conselleria de Salut i Consum el compliment efec-

tiu dels requisits i les condicions que s�exigeixen per a la concessió de les aju-
des i en especial el manteniment de l�activitat subvencionada.

b) Comunicar al titular de la Conselleria de Salut i Consum, en el termini
de quinze dies, la sol·licitud d�altres ajudes per les mateixes activitats cursades
a qualsevol administració pública o entitat privada després de la presentació de
la sol·licitud en aquesta Conselleria.

c) Sotmetre�s a les actuacions de comprovació i control que procedeixi
pels òrgans competents, i facilitar als òrgans de control tota la informació que
requereixin.

d) Reflectir la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum en un lloc
destacat, en tots  els elements de comunicació de l�activitat o inversió subven-
cionada.

e) Comunicar a la Conselleria, amb una antelació mínima de deu dies
hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l�activitat subven-
cionada.

f) Destinar l�import de la subvenció al finançament de l�actuació per a la
qual s�ha sol·licitat, i mantenir l�afectació de les inversions a l�activitat subven-
cionada. Les activitats han de realitzar-se en el període pel qual han estat sub-
vencionades.

Tretzena.- Pagament i justificació de les subvencions.

1. L�atorgament de la subvenció es farà efectiu en dos pagaments: un 50%
a l�any 2004 i un altre 50 % a l�any 2005, una vegada justificat l�import ja rebut,
tot això amb les excepcions establertes en aquesta Resolució.

2. La resolució de concessió de la subvenció pot contemplar el pagament
anticipat d�aquesta fins al total del primer pagament, i amb posterioritat del
segon, ateses raons d�interès públic i sempre que es compti amb la corresponent
autorització del conseller d'Economia, Hisenda  i Innovació.

3. La Resolució de concessió de la subvenció en la qual es reflecteixin
pagaments a compte, pot eximir el beneficiari de la presentació de garantia.

4. En els casos en què s�anticipi el pagament, el beneficiari de la subven-
ció ha de justificar la destinació que ha donat a la subvenció davant la
Conselleria de Salut i Consum, dins els tres mesos següents a l�acabament del
projecte.

5. La justificació de la realització de l�activitat es farà mitjançant la pre-
sentació d'una declaració jurada  del compliment de l�activitat subvencionada, i
les còpies compulsades de les factures i altres documents que acreditin fefaent-
ment la realització efectiva de la despesa o inversió inherent a l�activitat sub-
vencionada, així com una memòria descriptiva de l�activitat realitzada.

6. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l�activitat
subvencionada, però s�hagi complert parcialment la finalitat per a la qual va ser

concedida, s�ha de procedir a la revisió de la quantia, i s�ha de minorar propor-
cionalment a la part no justificada.

Catorzena.- Revocació i reintegrament de les subvencions.

Pel que fa a la revocació i reintegrament de les subvencions, s�està al que
disposa la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Quinzena.- Règim d�infraccions i sancions.
El règim d'infraccions i sancions per incompliment de les condicions i

obligacions establertes en aquesta convocatòria és el que disposa la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions i el procediment sancionador a seguir l'establert
en el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del pro-
cediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exercici de
la potestat sancionadora.

Article 4
Que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears, que exhaureix la via administrativa, i contra la qual es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Salut i Consum, en el ter-
mini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el ter-
mini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 23 d�abril de 2004

La consellera de Salut i Consum
Aina M. Castillo i Ferrer

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

1. SOL·LICITANT
Nom i llinatges_______________________________ DNI ____________
Adreça _________________________________ Núm. _____ Pis _______
Població _______________ Codi Postal ______________
Telèfon ________________
Relació amb la institució per a la qual sol·licita l�ajuda ________________

2. INSTITUCIÓ PER A LA QUAL SOL·LICITA L�AJUDA
Denominació _________________________________________________
Tipus d�institució ______________________________________________
NIF _________________
Adreça _________________________________ Núm. _______Pis ______
Població ________________________ Codi Postal ____________
Telèfon _________________

3. FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
Descripció ___________________________________________________
Import total de la despesa _______________________________________
Import que se sol·licita _________________________________________

4. DOCUMENTACIÓ QUE S�ADJUNTA
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4) __________________________________________________________
5) __________________________________________________________
6) __________________________________________________________
7) __________________________________________________________
8) __________________________________________________________

Declar que totes les dades d�aquesta sol·licitud són certes i s�ajusten a la reali-
tat.

(signatura)

_______________, ___ d  _______________ de 2004

HONORABLE SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM

ANNEX 1

_______________________________, amb DNI núm. _______________,
en  representació de ___________________________________________,
faig aquesta declaració jurada i manifest que l�entitat a la qual represent es troba
al corrent de les obligacions tributàries i de qualsevol altra naturalesa amb
l�Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l�Estat i de la
Seguretat Social, i que les persones que la formen no estan sotmeses a cap
incompatibilitat per rebre subvencions, d�acord amb el que estableix l�art. 5.d i
5.e de l�Ordre d�11 de desembre de 2003, de la consellera de Salut i Consum,
per la qual s�estableix el règim de concessió de subvencions.

Així mateix, declar que conec i em compromet a complir el que exposa el
Decret 77/2001, d�1 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de
la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, i l�Ordre esmentada.
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(signatura)

_______________, ___ d  _______________ de 2004

ANNEX 2

_______________________________, amb DNI núm. _______________,
en  representació de ___________________________________________,
faig aquesta declaració jurada i manifest que l�entitat a la qual represent ha
sol·licitat a altres institucions les subvencions que a continuació s�indiquen per
a la mateixa finalitat:

SOL.LICITANT IMPORT SOL·LICITAT
1 _________________________________ _____________________
2 _________________________________ _____________________
3 _________________________________ _____________________
4 _________________________________ _____________________
5 _________________________________ _____________________
6 _________________________________ _____________________
7 _________________________________ _____________________
8 _________________________________ _____________________
9 _________________________________ _____________________
10 ________________________________ _____________________

(signatura)

_______________, ___ d _______________ de 2004

� o �

Num. 9441
Resolució de la Direcció de Gerència de l�hospital de Can
Misses,  Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut,  per la qual
es convoca concurs  per la contractació de serveis de l'hospital de
Can Misses.

1.-Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Gerència de l�hospital de Can Misses, ib-salut, Servei

Balear de la Salut.
b) Dependència que tramita l�expedient: subministraments.
c) Número d�expedient: C.A.211/04 

2.-Objecte del contracte 
a)Descripció de l�objecte: servei de recollida, trasllats i eliminació dels

residus biosanitarios del grup III.
b) Lloc d�execució: Àrea de Salut de Eivissa i Formentera.
c) Termini d�execució: 7 mesos.

3.-Procediment i forma d�adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4.- Pressupost base de licitació
Import total:  67.000 euros ( seixanta-set mil euros)

5.- Garanties 
Provisional: no procedeix

6.-Obtenció de documentació: 
a)Pàgina web: ibsalutcompra.com/concursos
b ) Termini d�obtenció de documents i informació: fins el darrer dia de

presentació d�ofertes.

7.-Informació:
a) Entitat: Subministraments.
b) Telèfon: 971 397103

8.- Presentació de les ofertes

a) Vuit dies a comptar des del dia següent de la publicació de l�anunci en
el BOIB fins a les  catorze  hores del darrer dia.  

b) Documentació a presentar: la detallada en el plec de clàusules admi-
nistratives  particulars.

c) Lloc: subministraments de l�hospital de Can Misses, C/ Corona s/n,
07800-Eivissa.     

d) Telèfon: 971397103.
e) Fax: 971397128. 
9.- Obertura d�ofertes

Documentació econòmica: 21 de juny de 2.004, a les 10 hores

10.- Despeses anuncis:  a compte dels adjudicataris. 

Eivissa, 18 de maig de 2004 

El director gerent
Ignacio Martínez Jover. 

� o �

4.- Anuncis

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Num. 9479
Anunci referent a la informació pública del projecte de traçat  i
estudi avaluació d'impacte ambiental del �Desdoblament  de via:
tram Inca - enllaç".

TERME MUNICIPAL: INCA

Aprovat tècnicament el projecte de traçat del "Desdoblament de vía: Tram
Inca - Enllaç� per acord d�aquesta Direcció General d�Obres Públiques de dia
20 de maig de 2004, s�instrueix l�expedient informatiu que té per objecte exa-
minar les circumstàncies que justifiquin la declaració d�interès general de l�ac-
tuació i sobre la concepció global del seu traçat. 

La informació pública ho és també als efectes medioambientals indicats
en el procediment d�avaluació d�impacte ambiental regulat pel Reial Decret
Legislatiu 1302/1986 i el seu reglament d�aplicació (article 15).

En compliment del disposat a l�article 228.2 del Reglament (RD
1211/1990 del 28 de setembre), que desenvolupa la Llei (16/1987 de 30 de
juliol) d�Ordenació del Transport Terrestre, s�ha resolt obrir informació pública
mitjançant aquest anunci i per edicte a l�Ajuntament de Inca, al terme munici-
pal del qual afecta l�esmentat projecte, marcant un termini d�un (1) mes, a inse-
rir aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per admetre les obser-
vacions que de l�objecte d�aquesta informació exposassin les corporacions o
particulars.

El projecte, així com els plànols parcelaris i altra documentació podran ser
examinats en les oficines dels Serveis Ferroviaris de Mallorca de les 10:00 hores
a las 14:00 hores (C/ Eusebio Estada nº. 28. Planta 1ª. Palma) i a l'Ajuntament
d'Inca. 

Palma, 21 de maig de 2004

El director general d�Obres Públiques i Transports,
Carlos Jover Jaume

� o �

Num. 9006
Notificació de resolucions d�expedients sancionadors per infrac-
ció a la normativa en matèria de transports.

Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions san-
cionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d�ordenació dels transports terrestres,
recaigudes contra les persones que es detallen a l�annex i en els expedients que
així mateix s�indiquen, es procedeix, previs dos intents de notificació mitjançant
carta certificada amb justificant de rebuda, a la seva notificació d�acord amb el
que determina l�article 59.4 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administra-
cions públiques i procediment administratiu comú, fent constar que:

1r.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les per-
sones per les quanties indicades en l�annex.

2n.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter  potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l�ha dictat, d�acord amb el que determina l�article 116 de la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procedi-
ment administratiu comú, segons la redacció donada al mateix per la Llei 4/99,
de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d�un mes, a comptar des de el dia
següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial d�aquesta Comunitat
Autònoma, no podent en aquest cas interposar recurs contenciós-administratiu
fins que s�hagi resolt el de reposició, que s�entendrà desestimat quan no s�hagi
resolt i notificada la resolució, en el termini d�un mes, a comptar del dia següent
a la seva interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós-admi-
nistrativa.  

3r.- De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar
directament el recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb l�establert
en l�article anteriorment esmentat, en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial d�aquesta Comunitat
Autònoma, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, de conformitat
amb l�establert en els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa segons la redacció
donada a l�article 8.2 per la Disposició Addicional 14ª de la Llei Orgànica
19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de
juliol, del Poder Judicial. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció
que s�estimi pertinent.

4t.-S�haurà de fer efectiva la multa en el període voluntari establert en el
reglament general de recaptació, dins els terminis següents:

A)Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació, fins al dia 5 del mes següent o l�immediat hàbil posterior.
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